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Tillægsblanket 

Oplysninger om underviser i færdselsregulering som trafikofficial og/eller race marshal 

Denne blanket vedlægges som bilag til ansøgning om godkendelse som kursusudbyder i færdselsregu-

lering.  

Blanketten udfyldes af den underviser, der skal forestå undervisning i færdselsregulering som trafikof-

ficial og/eller race marshal. 

Der skal udfyldes og vedlægges én blanket pr. underviser. 

Underviser 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Færdselsstyrelsen må indhente og behandle oplysninger om mig 

for at kunne vurdere min egnethed/kompetencer som underviser i færdselsregulering som trafikofficial 

og/eller race marshal i overensstemmelse med nedenstående beskrivelse og formål. 

Navn CPR-nummer Telefon

Adresse Fax

Postnr.

By

E-mail

Direkte tlf. nr.

Dato og underskrift - underviser Navn skrevet med blokbogstaver 

Færdselsstyrelsen | Sorsigvej 35 | 6760 Ribe
www.fstyr.dk | Tlf: +45 7221 8899 | info@fstyr.dk

Side 1 af 3



Information om Færdselsstyrelsens behandling af dine personoplysninger 

Ovenstående oplysninger anvendes i forbindelse med Færdselsstyrelsens behandling af ansøgning om godken-
delse som kursusudbyder.  

Færdselsstyrelsen er dataansvarlig 

Færdselsstyrelsen er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslo-
ven. Det vil sige, at Færdselsstyrelsen er ansvarlig for, at de oplysninger, som vi modtager fra eller om dig, behand-
les i overensstemmelse med gældende regler. 

Vores kontaktoplysninger: 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Telefon: 7221 8899 

E-mail: info@fstyr.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du altid velkommen til at kontakte vores 

databe-skyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger: 

Færdelsstyrelsen

Sorsigsvej 35

7660 Ribe

Telefon: 72 21 88 99 

E-mail: dpo@fstyr.dk

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 

Oplysningerne registreres i Færdselsstyrelsens interne systemer og anvendes i forbindelse med Færdselsstyrelsens 
behandling af ansøgningen om godkendelse som kursusudbyder i færdselsregulering som trafikofficials og/eller 
race marshal. 

Færdselsstyrelsen kan endvidere indhente og behandle oplysninger om dig for at kunne vurdere din eg-
nethed/kompetencer som underviser i færdselsregulering som trafikofficial og/eller race marshal. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af § 12, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 295 
af 23. april 2018 om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen. 

Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig? 

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang 
og på servere placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplys-
ninger, som vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller 
destruktion. 

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig 
myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven. 

Færdselsstyrelsen | Sorsigvej 35 | 6760 Ribe
www.fstyr.dk | Tlf: +45 7221 8899 | info@fstyr.dk

Side 2 af 3

mailto:info@fstyr.dk
mailto:dpo@fstyr.dk


Dine rettigheder hvis der er afleveret personoplysninger om dig 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om 
dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Færdselsstyrelsen. 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Er der registreret personoplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan 
du gøre ved at kontakte os. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personop-
lysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du til-
bagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Der er dog som hovedregel ikke en mulighed for at slette oplysninger 
på grund af forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan 
ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålet med Færdselsstyrelsens behand-
ling af dem, eller hvis sletningen vil stride mod Færdselsstyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få be-
grænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit sam-
tykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Færdselsstyrelsen behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
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